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Uholdbare forhold ved den dansktyske grænse bør ændres
Aabenraa og Flensborg, den 05.08.2020
Kære justitsminister Nick Hækkerup.
Vi blev meget glade, da den danske regering i forbindelse med genåbningen
af grænsen den 15.06.2020 tilkendegav, at situationen for grænselandets
beboere ved den dansk-tyske grænsen skulle ”normaliseres”. I den
forbindelse blev det bemærket meget positivt, at borgerne i Slesvig-Holsten
siden genåbningen kan komme ind i Danmark uden dokumentation, mens
det ellers kun er turister med mindst 6 overnatninger, der får lov til det.
Imidlertid har forholdene ved grænsen i de sidste uger vist sig at være
uholdbare for beboerne i grænselandet. Der er jævnligt kø ved grænsen i et
omfang man aldrig har set før. Dette gælder især i weekenderne, men også i
det daglige berettes der om lange køer for at komme ind i Danmark. Årsagen
er, at der ved alle disse grænseovergange kun er et spor, hvilket er for lidt i
forhold til de mange køretøjer og mennesker, der vil ind til Danmark. Det er
især pendlerne, der dagligt krydser grænsen, der beretter om ofte timelang
ventetid for at komme ind ved de få grænseovergange i regionen omkring
Flensborg: Kruså, Padborg og Frøslev. Vi modtager mange klager fra pendlere
om den vanskelige situation, bl.a. fra medarbejdere, der arbejder i det
danske sundhedsvæsen, som har svært ved at møde til tiden til deres vagter
på grund af ventetiden ved grænsen.
Også beboerne på tysk side, som bor lige ved grænsen, klager over den
uholdbare situation, idet køerne er så lange, at de ofte spærrer for trafikken i
selve boligområderne. Det er ikke den normalisering, som den danske

regering stillede grænselandets beboere i udsigt. Grænsekontrollen, som den
håndhæves p.t. skader grænselandets integritet og mobiliteten i regionen. Vi
beder derfor indtrængende om, at der hurtigt findes en løsning for at hjælpe
de mange pendlere, der dagligt krydser grænsen, og for at reducere
trafikbelastningen for beboerne, der bor lige ved grænsen. Vi opfordrer
regeringen til at stilles de nødvendige ressourcer til rådighed, så
grænsekontrollen gennemføres på en sådan måde, at grænselandets
beboere og pendlerne sikres fremkommelighed ved at åbne flere spor ved de
nuværende grænseovergange eller ved at åbne flere grænseovergange f.eks.
Sofiedal og Rudbøl. En anden mulighed, der kunne undersøges, er, om man
kan åbne en af grænseovergangene kun for regionens beboere, herunder
pendlere, der så hurtigere kan komme ind i Danmark.
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